Detta material skall diarieföras! Var vänlig gör en cirkulationslista och låt så
många berörda som möjligt ta del av detta viktiga krav- och informationsmaterial!

LÄS NEDANSTÅENDE FÖRST!
Hej! Du har fått detta brev för att du är en viktig person, med det kanske viktigaste arbete någon kan ha,
nämligen att jobba med och för barn under deras uppväxttid! Innehållet handlar om allas vår hälsa!
Jag som skickat ut detta brev heter Kalle Hellberg och jag är egenföretagare i telekombranschen, 67 år och
5-barnsfar, jag representerar med detta utskick de över 200 miljoner människor på vår Jord som nu är
skadade av den trådlösa tekniken. I hela mitt vuxna liv har jag jobbat med ”strålande” teknik, bl a radio-tv,
radar, röntgen, komradio, mobiltelefoni….varav 30 år som tekniker hos Ericsson. De senaste 17 åren har
jag engagerat mig i ämnet elektromagnetisk strålning och dess risker, skriver artiklar, håller föreläsningar
mm. Jag har nästan daglig kontakt med flera av världens mest kända forskare i detta ämne och bedriver
informationsspridning via mail till ett stort antal personer runt vår Jord varje vecka (f n ca 700 personer,
involverade i ämnet), samt fungerar även dagligen som ”helpdesk” till många hälsomässigt drabbade
människor, som inte får hjälp inom sjukvården. (Jag lägger mellan 5-7 tim/dag helt ideellt, i detta ämne).
Vad jag vill ha sagt med detta är att jag definitivt inte är teknikfientlig och att jag har mycket god insyn i
problematiken med strålningens upphov till hälsoproblem.
Min förhoppning med detta brev, innehållande omfattande information om detta i Sverige närmast
tabubelagda ämne, är att du vill ta del av det skrivna och genom denna information också få kunskap och
modet att ta ställning mot den trådlösa teknikens utbredning i skolor, en teknik som det sedan lång tid
tillbaka är helt klarlagt att den utgör en allvarlig skaderisk för barnen och personal.
Detta brev skickas ut i stor omfattning till skolor och skolansvariga m fl i hela Sverige, vilket är mycket
kostsamt, jag har som tur är fått en sponsor (Agnes Velander i Göteborg, själv elöverkänslig) som bidrager
till stor del till att täcka kostnader för detta utskick, vilket jag är mycket tacksam för.
Jag säger faktiskt till våra kunder: ”Köp inte våra produkter”, vilket knappast gynnar mitt företag!
Varför gör jag då detta som kan tyckas ”galna” handlande? Med den insyn och insikt jag fått under årens
lopp över den av människan tillverkade elektromagnetiska strålningens påverkan på allt levande, genom bl
a våra kunders uttalade hälsoproblem av att använda mobiler, genom de över 1500 personer jag träffat
med mer eller mindre allvarliga skador som resulterat i elöverkänslighet, genom mina mångåriga
självstudier om det kemisk-elektriska systemet i våra kroppar, genom mitt över 50-åriga arbete med
”strålande” teknik och genom att studera en hel del av de ca 2000 forskarrapporter som påvisar skador av
den trådlösa tekniken, så kan jag inte behålla dessa kunskaper för mig själv (då vore ju allt mitt
engagemang och nedlagd tid samt stora kostnader till ingen nytta).
Min djupa oro för att vi skapar en ”strålande” värld som kommer att innebära ett helvete för nuvarande och
kommande generationer är också en drivkraft, liksom min förvåning över att myndigheternas personal inte
ens är läskunniga. Frågan är, ska jag bara tiga om denna min insikt? Det kan jag inte!
(Givetvis bearbetar jag även massmedia, myndigheter och politiker ända uppe på EU-nivå i denna sak,
men har erfarit att penningstarka lobbyister för de ekonomiska intressenterna har större möjlighet att utöva
påverkan på den nivån, än vad jag har).
Så min förhoppning med detta utskick är alltså att du läser och tar ställning till innehållet, det går att styra
utvecklingen till ett mänskligare samhälle! Jag hoppas också att du delar med dig av denna information till
din omgivning. Ju fler vi är som förstår hur skadlig den trådlösa tekniken är, desto lättare att få till en
förändring! Det enda som fordras är kunskap och vilja och att inte, såsom nu sker, endast tillåta
ekonomiska intressenter att bestämma utvecklingen! Skaderisken är givetvis stor i hela samhället och för
allt levande, men man måste börja någonstans och då är skolor och barnen det viktigaste första steget!
Du är välkommen att kontakta mig med synpunkter i alla riktningar, kanske har du egen viktig information
att tillföra i detta ämne?
Borås 2011-08-01

Kalle Hellberg
Vd Maxicom AB i Borås
kalle@maxicom.se
Tel. 033-411 408.

P.s. Här kan du finna mycket mer att läsa i detta ämne,
information jag kontinuerligt uppdaterar:
http://www.maxicom.se/Stralningsrisker.php
VÄND!
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Innehåll i detta utskick:
Dokument nr:
1. Att läsa först (detta blad)
2. Krav om omedelbart stopp för all trådlös teknik i skolor (4 sidor)
3. Trådlös teknik skadar allt fler – men vem bryr sig? (2 sidor)
4. Trådlös teknik skadar alla – barnen mest! (2 sidor)
5. Maxicom informerar om trådlös teknik och hälsorisker (2 sidor)
6. School Wi-Fi making kids sick, say Ontario parents (2 sidor)
7. What´s more important – your cell phone or your brain? (6 sidor)
8. Ska vi lita på myndigheten SSM och på medierna? (2 sidor)
9. Massdöd bland bin, fåglar, maskar, grodor…(bilaga från Vågbrytaren, 4 sidor)
10. Informationshäftet ”Strålande tillvaro” (32 sidor)

Detta utskick distribueras bl a till följande mottagare i hela Sverige:
Samtliga gymnasium.
Samtliga universitet och högskolor
Samtliga studieförbund och handikappförbund.
Skolverket och skolinspektionen.
Samtliga kommuners utbildningsförvaltningar och Hälso- och Miljönämnder.
Samtliga dagstidningar och vissa tekniska tidskrifter.
Samtliga lokalradiostationer, Sveriges Radio, TV.
Samtliga riksdagspolitiker och regeringspersoner.
Samtliga ledamöter i jämställds- och utbildningsdepartementet.
Samtliga riksdagspartiers kanslier.

Det totala antalet utsända brev med denna information är ca 2.700 st.
Totalkostnaden för detta utskick är över 150 000 skr (tryckning, frimärken, kuvert, distribution
mm) samt ett mycket stort antal timmars arbete, vars värde ej kan beräknas i pengar.
De ekonomiska intressenter som nu helt bestämmer den trådlösa utvecklingen är inte kapabla att
förstå (?) vad deras ”strålande” värld innebär för allt levande på Moder Jord, är det då vettigt att
låta dem fortsätta med denna galenskap? Det är sådant du som läser detta utskick måste ta ställning
till, det är ju lika mycket ditt som mitt ansvar, både du och jag är delaktiga i den utveckling som vi
alla och kommande generationer är beroende av. Ingen kommer undan den trådlösa teknikens
negativa påverkan på allt levande!
Vad vill du att efterkommande ska tycka om din stund på Jorden?
Följande är ditt val, när det gäller trådlös teknik:
”Jag hängde bara med i teknikens underbara värld, och lät andra bestämma utvecklingen”!
”Jag litar helt på myndigheter och deras experter, de är ju satta att ta detta ansvar”!
”Jag satte mig in i teknikens avigsidor, tog ställning och måste därefter aktivt motarbeta dessa”!

